บทสรุปผู้บริหาร
บทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชุมพร
ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม)
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
(มกราคม – มีนาคม) สรุปได้ดังนี้

1. ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรในเดือนมีนาคม2562 บ่งชี้ เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว
สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจ ด้านอุปทานขยายตัว จากภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตรกรรมขยายตัว ด้านอุปสงค์ ขยายตัวจากการลงทุนภาคเอกชน การบริโภคภาคเอกชน
และการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 0.78
ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า สาหรับผู้มีงานทามีจานวน 298,624 คน
ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ปี 2562 คาดว่าขยายตัว อยู่ที่ร้อยละ 3.3 (โดยมีช่ว งคาดการณ์ที่ร้อยละ
3.0 - 3.5 จากการขยายตัว ด้า นอุ ป ทาน โดยเฉพาะภาคบริ การ และภาคเกษตรกรรม และด้ านอุป สงค์
จากการบริ โ ภคด้ า นเอกชนและการใช้ จ่ า ยภาครั ฐ เป็ น ส าคั ญ จากการรั บ จ่ า ยใช้ ส อยในจั ง หวั ด เพิ่ ม ขึ้ น
ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้น (ที่มา : สานักงานคลังจังหวัดชุมพร)
ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนมีนาคม 2562
เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ปี ก่ อ น สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 1.24 (YoY) สู ง ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งจากเดื อ นที่ ผ่ า นมา
(เดือนกุมภาพันธ์ 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.73) ทั้งกลุ่มสินค้าอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงานเป็นปัจจัยสาคัญที่
ทาให้เงินเฟ้อสูงขึ้น โดยสินค้ากลุ่มอาหารสดสูงขึ้นร้อยละ 3.75 ตามการสูงขึ้นของผักสด ที่ได้รับผลกระทบ
จากภาวะอากาศที่ร้ อนจัด ทาให้ พืช ผักเสียหาย ปริมาณผลผลิ ตเข้าสู่ ตลาดน้อย ส่ วนสินค้า กลุ่ มพลังงาน
กลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 4 เดือน โดยสูงขึ้นร้อยละ 2.07 ตามราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิง เมื่อหัก
อาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.58 (YoY) (ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัด
ชุมพร)
การจดทะเบี ยนนิติบุคคลตั้ งใหม่จังหวัดชุมพร เดือนมีนาคม 2562 มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่
จานวนทั้งสิ้น 53 แห่ง จาแนกเป็นบริษัทจากัด 26 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 49.06) ห้างหุ้นส่วนจากัด 27 แห่ง
(คิดเป็นร้อยละ 50.94) (ที่มา: สานักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร)
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม2562)
โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ จานวน 7 โรงงาน เงินลงทุนรวม 47,437,387 บาท (สี่สิบเจ็ด
ล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาท) คนงาน จานวน 7 คน (ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดชุมพร)
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การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562)
โรงงานที่แจ้งเลิกประกอบกิจการ จานวน 2 โรงงาน เงินลงทุนรวม 400,000 บาท (สี่แสนบาท) คนงาน
จานวน 7 คน (ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร)

2. สถานการณ์ด้านแรงงาน
2.1 กาลังแรงงาน การมีงานทา และการว่างงาน
กาลังแรงงาน ผลการสารวจการทางานของประชากรจังหวัดชุมพร ระหว่างเดือนมกราคม
ถึ ง เดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2562 พบว่ า จั ง หวั ด ชุ ม พรมี ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นก าลั ง แรงงาน จ านวน 2 98,624 คน
(คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.1) ของผู้ มี อ ายุ 15 ปี ขึ้ น ไป ประกอบด้ ว ย ผู้ มี ง านท า จ านวน 296,518
คน
(คิดเป็น ร้อยละ 72.6) ผู้ว่างงาน จานวน 2,106 คน(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.5) สาหรับผู้ ไม่อยู่
ในกาลังแรงงาน 109,649 คน (คิดเป็นร้อยละ 26.9) (ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดชุมพร)
ผู้ ไ ม่ อ ยู่ ใ นก าลั ง แรงงาน จ านวน 109,649 คน (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.9) ของผู้ ที่ มี อ ายุ
ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้น ไป ประกอบด้ว ย ผู้ทางานบ้านจานวน 49,810 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.2) เรียนหนังสื อ
24,569 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.1) และอื่นๆ (คนชรา ป่วย พิการ ไม่สามารถทางานได้) จานวน 35,270 คน
(คิดเป็นร้อยละ 8.6) (ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดชุมพร)
การมีงานทา ผู้มีงานทาในไตรมาสนี้มี จานวน 296,624 คน (คิดเป็นร้อยละ 72.6) พบว่า
ท างานในภาคเกษตรกรรม จ านวน 168,595 คน (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 56.9) ของผู้ มี ง านท าทั้ ง หมด
ทางานนอกภาคเกษตร จานวน 127,923 คน (คิดเป็นร้อยละ 43.1) โดยกลุ่มผู้ทางานนอกภาคเกษตรส่วนใหญ่
จะท างานด้ า นการขายส่ ง ขายปลี ก ซ่ อ มแซมยานยนต์ รถจั ก รยานยนต์ จ านวน 39,898 คน
(คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.5) ของผู้ ท างานนอกภาคเกษตรกรรม ประเภทที่ พั ก แรมและบริ ก ารด้ า นอาหาร
จ านวน 18,739 คน (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.3) โดยผู้ มี ง านท าส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา
จ านวน 65,605 คน (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22.1) ด้ า นสถานภาพการท างานของผู้ มี งา นท า พบว่ า
ส่วนใหญ่ทางานส่วนตัว จานวน 117,804 คน (คิดเป็นร้อยละ 39.7) (ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดชุมพร)
การว่างงาน จานวนผู้ ว่างงานในไตรมาสนี้ มีจานวน 2,106 คน (คิดเป็นอัตราการว่างงาน
รว มร้ อ ยละ 0.5) โดยสั ด ส่ ว นผู้ ว่ า งงานเพศช าย จ านว น 1,055 คน (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0. 5)
เพศหญิง จานวน 1,051 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.5) ของผู้ว่างงาน เพศชายและเพศหญิง มีอัตราการว่างงาน
ร้อยละ 0.4 เท่ากัน อัตราการว่างงานของประชากรจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ ปี 2558 - 2562 พบว่า
ปี 2558 ปี 2559 และปี 2562 มี อัตราการว่างงานสูงสุดที่เท่ากัน ร้อยละ 0.7 รองลงมา ปี 2561 มีอั ตราการ
ว่างงาน ร้อยละ 0.5 ส่วนปี 2560 มีอัตราการว่างงานต่าสุด ร้อยละ 0.4 ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน มี
ประมาณ 109,649 คน หรือร้อยละ 26.9 ของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยผู้ทางาน
บ้าน จานวน 49,810 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.2) เรียนหนังสือจานวน 24,569 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.1)
และอื่นๆ เช่น ชรา ป่วย หรือพิการ จนไม่สามารถทางานได้ประมาณ 35,270 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.6)
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2.2 แรงงานนอกระบบ
จากการสารวจข้อมูลแรงงานนอกระบบของสานักงานสถิติจังหวัดชุมพร ปี 2561
พบว่า ผู้มีงานทาที่เป็นแรงงานนอกระบบของจังหวัดชุมพร มีจานวน 190,364 คน จาแนกเป็นเพศชาย
จานวน 118,873 คน (ร้อยละ 62.45) เพศหญิง จานวน 71,491 คน (ร้อยละ 37.55) แรงงานนอกระบบ
ที่มีงานทามากที่สุด ในสาขาเกษตรกรรม 131,314 คน (ร้อยละ 68.98) รองลงมา คือการขายส่งและการ
ขายปลีกจานวน 30,399 คน (ร้อยละ15.96) ประเภทที่พักแรม บริการด้านอาหารจานวน 10,007 คน
(ร้อยละ 5.25) และการผลิต 7,494 คน (ร้อยละ 3.93) ตามลาดับ (ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดชุมพร)

2.3 การส่งเสริมการมีงานทา

การบริการจัดหางานในประเทศ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (มกราคม– มีนาคม2562 ) มีตาแหน่งงาน
ว่างที่สถานประกอบการแจ้งผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร จานวน 391 อัตรา ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
(ผู้สมัครงานรายใหม่) จานวน 153 คน ผู้ได้รับการบรรจุงาน จานวน 367 คน สาขาอาชีพที่มีตาแหน่งงานว่าง
มากที่สุด 3 ลาดับแรกได้แก่ เสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 168 อัตรา (ร้อยละ 42.96) รองลงมาคือ ช่างเทคนิค
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 71 อัตรา (ร้อยละ 18.15) และผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุ รกิจต่างๆ
จานวน 67 อัตรา (ร้อยละ 17.13) สาขาที่มีผู้สมัครงานสูงสุด 3 ลาดับแรกได้แก่ เสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 60
คน (ร้อยละ 39.21) รองลงมาได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ จานวน 38 อัตรา (ร้อยละ 24.83)
และช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 18 อัตรา (ร้อยละ 11.76) ซึ่งสอดคล้องกับตาแหน่ง
งานว่างของจังหวัดชุมพร โดยสาขาอาชีพ ที่ได้รับการบรรจุงานสูงสุด 3 ลาดับแรกได้แก่ เสมียน เจ้าหน้าที่
จานวน 153 อัตรา (ร้อยละ 41.68) ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ จานวน 65 อัตรา (ร้อยละ 17.71)
และช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 59 อัตรา (ร้อยละ 16.07) ตามลาดับ
ช่วงอายุของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการมากที่สุดคือ ช่วงอายุ 18 - 24 ปี จานวน 305 อัตรา
(ร้ อ ยละ 78.01) รองลงมา ได้ แก่ ช่ ว งอายุ 15 – 17 ปี จ านวน 34 อัต รา (ร้ อ ยละ 8.70) และช่ ว งอายุ
25 - 29 ปี จานวน 31 อัตรา (ร้อยละ 7.93) ตามลาดับ ในขณะที่ผู้สมัครงานส่วนใหญ่ มี ช่วงอายุ18 – 24 ปี
จ านวน 97 คน (ร้ อยละ 63.40) รองลงมาคือ ช่ว งอายุ 25 - 29 ปี จานวน 31 คน (ร้อยละ 20.26)
และช่วงอายุ 30 - 39 ปี จานวน 13 คน (ร้อยละ 8.50) อย่างไรก็ตาม แม้สถานประกอบการมีความต้องการ
ลูกจ้างช่วงอายุ 18 - 24 ปี มากที่สุด แต่ผู้ได้รับการบรรจุงานมากที่สุดคือผู้ที่มีช่วงอายุ 30 - 39 ปี จานวน 133
คน (ร้อ ยละ 36.24) เนื่อ งจากเป็น ผู ้ที่มีป ระสบการณ์ใ นการทางานจึง ได้รับ การพิจ ารณาจากนายจ้า ง
รองลงมาได้แ ก่ ช่ว งอายุ 18 - 24 ปี จ านวน 98 คน (ร้ อ ยละ 26.70) และช่ ว งอายุ 25 - 29 ปี
จานวน 82 คน (ร้อยละ 22.34) (ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร)
การบริการจัดหางานในต่างประเทศ ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม) มีแรงงานไทย
ที่ได้รับการอนุมัติให้เดินทางไปทางานในต่างประเทศ จานวน 10 คน โดยทั้งหมดเดินทางแบบ (Re - entry)
(คือกลั บ ไปทางานอีกครั้ ง โดยการต่ออายุ สั ญญา) แรงงานส่ วนใหญ่นิยมเดินทางไปทางาน ในภูมิภาคเอเชี ย
จ านวน 7 คน (ร้ อ ยละ 70.00 รองลงมาได้ แก่ ภู มิ ภ าคอื่ นๆ จ านวน 3 คน (ร้ อยละ 30.00) ตามล าดั บ
(ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร)
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2.4 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
1. การฝึกเตรียมเข้าทางาน
การฝึ กเตรี ย มเข้าทางานของจังหวัดชุมพรในไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม
2562) มีผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทางานทั้งสิ้น จานวน 80 คน จาแนกเป็นกลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิ ว เตอร์ จ านวน 6 คน ช่ า งเครื่ อ งกล จ านวน 17 คน และช่ างอุ ตสาหกรรมศิล ป์ จ านวน 15 คน
ผู้ผ่านการฝึกอบรมจานวน 33 คนจากจานวนผู้เข้ารับการฝึกเตรียมทั้งหมด
2. การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
การฝึ ก ยกระดั บ ฝี มื อ แรงงานของจั ง หวั ด ชุ ม พรในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (มกราคม ถึ ง
เดือนมีนาคม 2562) มีผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทั้งสิ้น 106 คน ผู้ผ่านการฝึกอบรมจานวน 106 คน
3. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (มกราคม– มีนาคม 2562) มีผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานกับ สานั กงานพัฒนาฝี มือแรงงานชุมพร จานวนทั้งสิ้ น 189 คน จาแนกเป็นกลุ่มอาชีพ ช่างไฟฟ้า
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คอมพิ ว เตอร์ จ านวน 71 คน ช่ า งก่ อ สร้ า ง จ านวน 49 คน ช่ า งกล จ านวน 55 คน
ช่างอุตสาหการ จานวน 14 คน ผู้ผ่านการทดสอบทั้งหมด 156 คน (ที่มา : สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชุมพร)
2.5 การคุ้มครองแรงงานและการดูแลให้ลูกจ้างได้รับสวัสดิการ
การตรวจคุ้มครองแรงงาน
ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (มกราคม-มีนาคม 2562) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดชุมพร ได้ดาเนินการตรวจคุ้มครองแรงงาน จานวน 77 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจหรือได้รับการ
คุ้มครองจานวนทั้งสิ้น 4,185 คน จาแนกเป็นเพศชาย 2,338 คน เพศหญิง 1,841 คน และเด็ก 6 คน
(ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร)
การตรวจตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดาเนินการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น
38 แห่ง มีลูกจ้างผ่านการตรวจ จานวน 1,540 คน จาแนกเป็นเพศชาย 887 คน และเพศหญิง 653 คน
2.6 การดูแลลูกจ้างและผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตามสิทธิ์
 กองทุนประกันสังคม จานวน 2,130 แห่ง ผู้ประกันตนรวมทั้งสิ้น 66,872 รายจาแนก
เป็ น ผู้ ป ระกั น ตนมาตรา 33 จ านวน 36,424 ราย ผู้ ป ระกั น ตนมาตรา 39 จ านวน 6,427 ราย
และผู้ประกันตนมาตรา 40 จานวน 24,021 ราย โดยมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม จานวน 1 แห่ง
คือ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 กองทุนเงินทดแทน มีนายจ้าง จานวน 2,226 ราย และลูกจ้าง จานวน 36,610 คน
กองทุ น ประกั น สั ง คมข้ อ มู ล ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (มกราคม – มี น าคม 2562) มี ก ารใช้ เ งิ น กองทุ น
จานวน 74,931,962.92 บาท ผู้ใช้บริการจานวน 12,665 ราย โดยผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน
สูงสุด คือ กรณีสงเคราะห์บุตรจานวน 5,780 ราย (คิดเป็นร้อยละ 13.49 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด) สาหรับ
การจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน พบว่า กรณีสงเคราะห์บุตรจ่ายเงินสูงสุด จานวน 22,628,800 บาท ของกองทุน
เงินทดแทนทั้งหมด (ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร)

4

การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทางาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม พ.ศ.
2562)การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานของจังหวัดชุมพร จานวน 62 ราย โดยสาเหตุของ
การประสบอันตรายมากที่สุด ได้แก่ วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง จานวน 14 ราย (คิดเป็นร้อยละ 22.58)
รองลงมา คือวัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หล่นทับ จานวน 11 ราย (คิดเป็นร้อยละ 17.74) เมื่อพิจารณาถึง
ประเภทของความร้ายแรงพบว่ามีการหยุดงานเกิน 3วัน จานวน 35 ราย (คิดเป็นร้อยละ 56.45) หยุดงาน
ไม่เกิน 3 วัน จานวน 26 ราย (คิดเป็นร้อยละ 41.93) (ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร)
การเลิกจ้าง ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (มกราคม – มีนาคม 2562) มีสถานประกอบกิจการ
เลิกกิจการจานวน 5 แห่ง และลูกจ้างถูกเลิกจ้างจานวน 39 คน พบว่า สถานประกอบการที่เลิกกิจการ
ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาด 1 - 9 คน จานวน 3 แห่ง ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จานวน 8 คน รองลงมา
คือ สถานประกอบการขนาด 10 - 49 คน จานวน 2 แห่ง ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จานวน 31 คน
(ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร)
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